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servar la memòria, preservar la identitat 
pròpia i evitar que l’Albiol sigui només 
carrers, racons i places sense ànima.
 És per tot això que us animo a par-
ticipar ben activament en les diferents 
activitats programades per la festa 
major en honor al nostre patró, Sant 
Miquel. Seran de nou uns dies per com-
partir moments d’alegria, de diversió, 
de fer nostres els espais del nucli antic, 
de reviure’ls amb l’orgull de saber-nos 
transmissors d’una història i d’unes tra-
dicions que han de perpetuar el caràc-
ter i la força de l’Albiol.
 L’Albiol el fem cada dia tots i totes 
les persones que hi vivim, que ens esti-
mem aquest paisatge, que el guardem, 
i que tenim cura del patrimoni històric 
i cultural que ens envolta i que forma 
part de nosaltres. Per Sant Miquel vivim 
aquestes emocions més intensament. 
Aquesta és la nostra riquesa d’avui i la 
nostra força per al demà.

Mario Cortés i Ayén
Alcalde

La nostra riquesa 
d’avui i la nostra 

força per al demà

 Un poble són carrers i places, racons, 
edificis, fonts, arbres, flors, persones grans, 
infants, joves, dones i homes. D’aquests in-
gredients estan fets tots els pobles, només 
canvia el paisatge. L’entorn els diferència 
i els marca, però també els diferencia i els 
marca la seva història i, sobretot, el seu pa-
trimoni cultural i festiu, construït en base 
a tradicions i creences antigues que han 
perdurat al llarg del temps.
 A l’Albiol, la festa major en honor de 
Sant Miquel és la mostra més clara del pa-
trimoni festiu i cultural del municipi, i és 
també un dels elements que ens identifi-
ca i ens diferència d’altres poblacions del 
nostre entorn, conjuntament amb el pai-
satge i amb el patrimoni històric que s’ha 
conservat, com el castell i l’església. 
 A més, aquests elements diferencia-
dors ens han arribat fins als nostres dies 
gràcies a l’estima i a la dedicació dels al-
biolencs i les albiolenques que ens han 
precedit, que han servat aquestes tradi-
cions i aquest patrimoni. Avui, nosaltres en 
som els hereus i per això també tenim  la 
responsabilitat de protegir aquest llegat. 
Tot plegat forma part d’un objectiu: pre-



Vivim l’Albiol, 
vivim les seves festes!!

 Benvolguts veïns i veïnes,

 Com que qui dies passa anys empeny, ja hi tornem a ser amb la fes-
ta més important del poble. Sant Miquel ja és aquí i tots plegats farem 
una bona festa.  

 Sí, sí, perquè una festivitat austera no te perquè ser una mala festa, 
ja que el més important és la companyia. La participació ciutadana, 
trobar-se amb amics i família... això és l’important d’una festa.

 Animeu-vos tots a gaudir de les festes de San Miquel! 

 Us hi esperem! 

Ricard López Vargas
Regidor d’Hisenda, Promoció Econòmica, 

Educació, Cultura i  Festes



Caminada popular
a les 10h, des de la plaça de Sant Miquel 
(davant l’Ajuntament)
Aquest any en fa 20 que es fa arreu de 
Catalunya la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. L’Albiol se suma a 
aquesta celebració, i a la de la Setmana 

Diumenge, 
22 de setembre

Divendres, 
27 de setembre

a les 18:30h, a la carpa del mirador

pregó de la Festa major 2019
a càrrec de Josep M. Pasqual Palau, veí de la Selva del Camp, historiador i 
genealogista autodidacta que està estudiant la història i la genealogia de 
l’Albiol. Ha fet i publicat diversos treballs i el llibre “Pedres, fites, cases i 
gent. Tarrés: onomàstica familiar”, editat en 2017.

a les 19:00h, a la carpa del mirador

aCte de lliurament dels xeCs nadó
als albiolencs i albiolenques nascuts en 2018 i a les seves famílies.

a les 19:30h, al restaurant de l’Albiol

Pica-Pica PoPular 
a càrrec de l’Ajuntament de l’Albiol

Europea de la Mobilitat, amb una caminada popular pels voltants del poble. 
El recorregut és de tipus circular i assequible per a tothom, d’ uns 5 km i un 
desnivell acumulat de 200m. Cal portar calçat i roba còmoda. 
L’Ajuntament donarà uns obsequis a cada participant.



durant tot el dia, al nucli històric,  

merCat de produCtes artesans i de proximitat

Dissabte, 
28 de setembre

a les 11:00h, pels carrers del nucli històric

aCtuaCió de la Coordinadora 
la polaina de la selva del Camp 
amb els seus balls de polaina i patatuf, cercolets, 
bastons i amb l’estrena, a l’Albiol, dels nanos.

a les 12:00h, a la plaça dels Escacs

diversió amb el burro dels joCs 
Tot un conjunt de jocs d’època per passar-ho bé petits i grans. 

a les 14:00h, a la carpa del mirador

paella popular
Un dinar de germanor per compartir amb tots els veïns i veïnes, 
amics i familiars. Durant el dinar actuaran les Kelly’s Influencers per explicar, 
en clau d’humor, els drets de les dones (acció subvencionada pel 
Pacto de estado 2019/20 contra la violencia de género).

a les 17:00h, a la carpa del mirador

espeCtaCle “abraCadabra”, 
amb el Mag Gerard. Un taller/espectacle per a tota la família.

a les 18:30h, a la carpa del mirador

xoColatada popular, 
organitzada per l’Associació de Dones de l’Albiol

a les 19:00h, a la carpa del mirador

vols una samarreta al teu gust? 
Nens i nenes, veniu a fer-la!

a les 20:00h, a la carpa del mirador

ball amenitzat per Forésband



a les 9:30h, pels carrers del nucli antic

ConCurs de pintura ràpida

a les 10:00h, 
a la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel

missa en honor al patró, 
acompanyada amb violí i piano a càrrec de Laia Masdeu i Georgy Olshanetsky

a les 11:00h, al local de l’ADF

viii jornada assoCiaCió alveolus:  
SOS La Terra en Flames

a les 11:30h, davant de l’església

vine a ballar sardanes 
amb la cobla La Principal de Tarragona

a les 12:00h

trobada de Cotxes antiCs 
Commemorem el 60 aniversari del mític Mini. 
“En 1959, Alec Issigonis va crear una icona d’estil atemporal que capturà 
l’esperit d’una generació “

a les 13:30h, a la carpa del mirador

vermut popular 
amb música dels 80 i 90 com a cloenda de la Festa Major
a càrrec de l’Ajuntament de l’Albiol

a les 14:00h, al restaurant de l’Albiol

dinar de la vellesa 
(cal fer reserva prèvia a les Oficines  Municipals)

Diumenge, 
29 de setembre



ConCurs de pintura ràpida
inscripcions i segellat de bastidors a l’edifici de l’aDF de 9:00 a 9:30 hores.
Dimensions mínimes d’un 12F (61 x 50 cm). 
No s’admetran obres emmarcades.
El tema és l’Albiol i no s’admetrà cap obra realitzada fora del municipi.
Lliurament de les obres al mateix lloc de la inscripció com a màxim a les 14h
Premis: 1r premi de 600€; 2n premi de 300€ i 3r premi de 150€. 
Consulteu les bases a www.albiol.cat

paella popular de dissabte 28 de setembre
Entrant/amanida, paella, aigua, vi, gasosa, postre. Preu del tiquet: 10€. 
Els tiquets es poden adquirir fins dimecres 25 de setembre 
a les oficines Municipals de les Masies catalanes, 
en horari d’atenció al públic (Tel 977 846 160 – ajuntament@albiol.cat).

dinar de la vellesa de diumenge 29 de setembre
S’han de reservar els tiquets prèviament, fins al 25 de setembre, 
a les oficines Municipals de les Masies catalanes, en horari d’atenció 
al públic (Tel 977 846 160 – ajuntament@albiol.cat).

L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o de modificar els actes 
d’aquest programa si per causes alienes a la seva voluntat fos necessari.

Informació 
d’interès



Des del Google Play o l’Apple Store, 
descarrega’t l’aplicació gratuïta 

l’Albiol Informa per rebre 
tota la informació municipal 

al teu mòbil o tauleta.
AJUNTAMENT 
DE L’ALBIOL

Col·laboren:
 Restaurant L’Albiol
 Let’s go Events
 Associació de Dones de l’Albiol
 Associació Alveolus
 Diputació de Tarragona
 Generalitat de Catalunya


